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چکیده
تاکنون نظریههای مختلفی در زمینه شکوفایی مطرح شده است که در این بیین مید چندبعیدی
شکوفایی پرما از دیدگاه سلیگمن از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد .در این راستا افیرادی کیه
سطح باالیی از شکوفایی دارند ،از نظر هیجانی و عملکرد در زندگی شخصیی و اجتمیاعی خیو
عمل میکنند و از هرگونه بیماری روانی به دور هستند؛ ازاین رو پژوهش حاضر با هدف تحلییل
کتا های هدیههای آسمان دوره ابتدایی نسبت به مؤلفیههیای شیکوفایی بیا تأکیید بیر دییدگاه
سلیگمن انجام شده است .روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا میباشد ،به این صورت کیه پی از
مشخصکردن مؤلفههای مورد نظر بهعنوان مالکهای تحلیل و تعیین هیر پیاراگراف بیهعنیوان
واحد تحلیل ،با استفاده از روش ویلیام رومی به تحلیل دادهها پرداخته شد؛ همچنیین از آزمیون
خی دو جهت مشخص کردن نیکویی برازش مؤلفهها در محتوای مذکور اسیتفاده گردیید .اسیناد
مورد تحلیل این پژوهش کتا های هدیههای آسمان دوره ابتدایی ،حجم جامعه و نمونه پژوهش
یکی بود .با توجه به ضریب درگییری ( )ISE= 0/74بیهدسیت آمیده از محتیوای میورد بررسیی
میتوان اظهار داشت که میزان توجه کتا های هدیههای آسیمان دوره ابتیدایی بیه مؤلفیههیای
شکوفایی در حد مطلو و به صورت فعا بوده است؛ همچنین نتیجه حاصل از آزمیون خیی دو
( )Chi-Square: 67.984a ،Sig: 0/000نشان داد که بین مؤلفههای شکوفایی پرما تفیاوت معنیاداری
وجود دارد .بهگونهای که مؤلفه دستیابی با  10/11درصد فراوانی دارای بیشیترین فراوانیی و مؤلفیه
روابط مثبت با  7/23درصد فراوانی ،کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
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مقدمه

شکوفایی انسان موضوعی میباشد که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغوو کغرد اسغ و
2

1

اندیشغههغای فلسغیی ارسغوو جسغ  .در سغا هغای

میتوان در
نشانههای شکوفایی را 
نخستین 
گذشته روانشناسی مثب گرایش قابلتوجهی نسب به تمرکز روی نقاط قوت فردی داشته اس کغه
شکوفایی بیشترین سهم را در آن دارد (شرنوف و همکغاران  .)2014بغه عقیغد ارسغوو شغکوفایی
3

روانشناسغی از موالعغه
مغیباشغد (هیغل  .)1999امغروز علغم 
جمعی حالتی ایدئا از جامعغه 
روانشناسی توییغر جهغ داد اسغ (سغلیممن
شکوفایی جمعی و فلسیی به شکوفایی فردی و 

4

میتوان مورد بحث و بررسغی
سعادتگرایی 

لذتگرایی و
)1999؛ ازاینرو شکوفایی را دو رویکرد 

لذتگرایی بر احساسات و تجربیات فرد
قرار داد (دسی و رایان  .)2008 5به این صورت که تأکید 
6

میشود (دسغی و
میباشد (کیز و آناس  )2009و با افزایش لذت و به حداقل رساندن درد تداعی 

میشود که فرد هیجانهغای مثبغ
رایان  .)2001از این نظر زندگی خوب زمانی محقق 

شغادی و

سعادتگرایی بغر ایغن بغاور اسغ کغه احسغاس شغادی بغر اثغر

موفقی را تجربه کند اما رویکرد
سغعادتگرایغی

مغیآیغد (دسغی و رایغان  .)2008در رویکغرد

شکوفایی استعدادهای فرد بهدس
ارزشهغا

خوببودن بیش از آنکه شامل احساس شادی باشد رشد فرد و بخشش و زندگی در کنار


قلمداد میشود (ریف و سنمر  .)2008 7امروز نما تعاملی به این دو رویکغرد رسغمی بیشغتری
دارد؛ به صورتی که احساسغات هیجانغات و عملکغرد مناسغ در کنغار همغدیمر از عوامغل مهغم
میآیند (کیز و آناس .)2009
سالم روان بهشمار 
باتوجه به موال گیته شد شغکوفایی یغ میهغو چندبعغدی میباشغد و الز اسغ ترکیغ
مولوبی از عوامل فردی و محیوی برای تحقق آن بهکار گرفته شود (هژبریان و همکغاران  )1393و
میتواند تنها زمانی اتیاق بییتغد کغه فغرد سغو سغالمتی از هغر بعغد یغا مؤلیغه
حداکثر شکوفایی 
شکوفایی را تجربه کند (سلیممن  .)2011در این میان شکوفایی بهعنوان ی سغاز شغامل روابغ
معنادار و هدفمند اس (دینر 8و
مثب و پاداشدهند احساس شایستمی و اعتماد و باور به زندگی 
میکنند بهطور مغنظم
همکاران  .)2010همچنین افراد شکوفا احساس خوبی دارند خوب عمل 
1. Flourish
2. Aristotle
3. Hill
4. Seligman
5. Deci & Ryan
6. Keyes & Annas
7. Ryff & Singer
8. Diener
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مؤلفههای شکوفایی

هدیههای آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به
کتابهای 
تحلیل 

بغهصغورت سغازند بغا
برجسغتهانغد 

میکنند در زندگی روزانه خغود
هیجانهای مثبتی را احساس 

محی اطراف خود مشارک دارند (کیز  )2007و از نظر هیجانی و عملکرد در زندگی شخصغی و
هیجانهای منیی را

میکنند (میچالی  1و همکاران  )2009و نیز زمانی که
اجتماعی خوب عمل 
مقابلغهای انوبغاقی بهغر

مهغارتهغای

میکنند بیشتر از اینکه از خود ضعف نشان دهند از
تجربه 
مغغیگیرنغغد (فالی غ  2و همکغغاران  .)2013بنغغابراین آمغغادگی رشغغدکردن و بهترشغغدن و گسغغترش
تواناییهای خود را دارند و میتوانند با دیمران رواب صمیمانه و قابل اطمینان برقرار کننغد (دینغر و

میبرند و محدودی کمتغری را در فعالیغ
همکاران  )2010و نیز از رواب اجتماعی بیشتر لذت 

میکنند (هغاپرت  .)2009 3افغرادی کغه سغو بغاالیی از شغکوفایی را تجربغه
روزانه خود تجربه 

مغیکننغد و از
میکنند؛ از نظر هیجانی و عملکردی در زندگی شخصغی و اجتمغاعی خغوب عمغل 

هرگونه بیماری روانی درامان هستند (ممتاز و همکاران .)2016
روانشناسغی جهغان

با توجه به موال گیتهشد هدف روانشناسی مثب این اس که در نظا
تحو ایجاد کند و توجه صرف به ترمیم بدترین چیزها را به سوی بهترین کییی ها در زندگی توییغر
میباشغد؛ در همغین راسغتا
روانشناسی مثب گرا علم شادکامی و شکوفایی انسان 

دهد .در حقیق
مغغد چندبعغغدی شغغکوفایی پرمغغا 4از دیغغدگا سغغلیممن بغغا ارائغغه چغغارچوبی مشغغخ

را را بغرای

مؤلیغههغای شغکوفایی را شغامل لغذت از

پژوهشهای بیشتر در این زمینه گشود اس  .سغلیممن


خوشبینانه به تما وقایع گذشته حا و آیند ) اشتیاق( 6مشوو شدن و درگیرشغدن

زندگی( 5نما
با تما وجود) رواب مثب

7

پاسخگویی سازند و فعاالنغه بغه پیغا هغای ارتبغاطی
(داشتن مهارت 

تعلقداشتن و خدم کردن به میهومی برتغر و بزرگتغر از خغود) و دسغتیابی
دیمران) معناداری ( 8

9

میداند (سلیممن  )2018و با چنغین
تکمیل کردن وظایف) 

(رسیدن به هدف توانمندی و کیای
دغدغهها و مشغکالت روانغی

رویکردی گا های بلندی در جه ایجاد رضای از زندگی و کاستن

فتحیمظیغری و علیغزاد )1395؛ بنغابراین روانشناسغی مثبغ گغرا 10بغه افغزایش
برداشته اس ( 

1. Michalec
2. Faulk
3. Huppert
4. PERMA
5. Positive emotion
6. Engagement
7. Positive Relations
8. Meaning
9. Achievement
10. Positive Psychology
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تنشهای روانی
استرسها و 

روانشناسی در جامعه و توانمند کردن افراد در مقابل

قابلی های مثب
مغیکنغد
جنبههای بالینی بر ابعاد مثب و راهکارهای افزایش آن تأکیغد 
میپردازد و به جای تکیه بر 

1

(کامپتون  )2005و مدعی اس که افغراد توانغایی التیغا بخشغیدن بغه خغود تغأمین سغالمتی و
راهکارهای عملی را دارند و اگر درمانمران افراد را قادر به شناسایی و دستیابی به نیروهغای ذاتغی و
میتوانند مانند سپری آنها را در برابر تغأثیر مشغکالت عغاطیی محافظغ کننغد
رشدیافتهشان کنند 

2

(فوریرد و سلیممن  2012ص.)73
شکوفا شدن نیاز به ی سلسله شرای خاصی دارد که در طی آن شکوفایی صورت گیرد .یکغی
مغیتغوان
زمینهها برای تبیین این امر شرای اجتماعی محیوی و فرهنمی اس کغه از جملغه آن 
از 
وجود سرمشق مناس

مشوقهای بیرونی نا برد .مجموع این شغرای در بغروز

غنی بودن محی و

مغیتغوان
شکوفایی نقش اساسی دارد (هژبریان و همکاران )2018؛ بنغابراین مقولغه شغکوفایی را 
برنامههای آموزشی مدرسه درنظر گرف

بهعنوان مبنایی برای
مثب

روانشناسغی
دیغدگاهی 

زیرا براساس

مهارتهای بهزیستی و میاهیمی مانند شغکوفایی شغادکامی و

میتوانند به آموزش
مدارس 

خوشبینی بپردازند (سلیممن و همکاران  .)2009این همان دیدگاهی اس که آموزش مثب نغا

بغهمنظغور ارتقغای
روانشناسی مثب با بهترین دستورالعملهغای آموزشغی 
دارد و ترکیبی از میاهیم 
مغیباشغد (اسغلم و همکغاران .)2017
دانشآموزان در محی هغای آموزشغی 
رشد و شکوفایی 
دانشآموزان را
میدهد و 
درحقیق آموزش مثب نقش مدارس را به فراسوی توانایی علمی گسترش 
مغیتوانغد یغادگیری را بغا ایجغاد
میکند (هوت  )2010و مغدعی اسغ کغه 
کاملشدن آماد 
برای 
روشهای طراحیشد هدفمنغد در کغالس و مغدارس افغزایش دهغد
هیجانات و تجربیات مثب با 
(بوزکورت  .)2014همچنین شادکامی و بهزیستی به عل ایجغاد جغوی مثبغ سغب مشغارک
مغیشغود (گغونزا و همکغاران )2014؛ ازایغنرو مغدارس
دانشآموز و درنهای یادگیری بهتغر او 

میتوانند
دانشآموزان دارند و 
ظرفی باالیی برای پیشمیری از بیماری و ارتقای سالم و بهزیستی 
دانشآموزان به آنها نیاز دارند.
شایستمیهایی باشند که 

مهارتها و

منبع مهمی از
در این راستا یکی از موضوعاتی که از اهمی زیادی برخوردار اس

نقغش دیغن و مغذه در

دهههای گذشته با رشد سریع و روزافزون دانغش بشغری بحغث در
زندگی انسان اس ؛ ازاینرو در 
جنبههای مختلف زندگی بیش از هغر زمغان دیمغر موغر شغد و روانشناسغی
زمینه نقش دین در 
ازجمله علومی اس که میدان بحث و گیتمو در این بار بود اس  .در آموزهغای اسغالمی نیغز از
1. Compton
2. Foreard
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روانشناختی
برقراری ارتباط با خالق و ذکر او بهعنوان عامل گشایش و تعالی روانی یاد شد که آثار 
میآورد (نارویی و همکاران .)1392
و سالم بخشی بسیاری را به ارموان 
بحثها باید دانس که برخورداری از بهزیستی و شکوفایی برای همه افراد جامعغه
در میان این 
اهمی دارد اما ضرورت پرداختن و توجه به آن در دور کودکی دوچنغدان اسغ و اسغاس زنغدگی
بزرگسالی نیز به کییی دور کودکی بستمی دارد .این کییی به چمونمی تعلغیم و تربیغ در ایغن
دور وابسته اس

زیرا شخصی

کرامغ انسغانی امغور اخالقغی و رشغد جسغمانی عقالنغی و

میگیرد.
فرهنمی کودک در این دور بر اثر ارتباط او با دیمران شکل 
پژوهشهایی در زمینه اهمی توجه و پرداختن به شکوفایی در مدارس انجا شد

در این راستا

اس  .روث 1و همکاران ( )2017در پژوهشی اثر مداخله آموزش مثب را در افغزایش بهزیسغتی و
دانشآموزان به سو باالتری
یافتهها نشان داد که 
کاهش عالئم آسی شناسی روانی بررسی کردند .

یافتهاند .نتیجه پژوهش شوشانی و استینمتز )2014( 2نشغان داد کغه

از تمامی ابعاد بهزیستی دس
برنامغه آمغغوزش مثبغ نغغهتنهغغا سغغب کغاهش چشغغممیر عالئغغم افسغغردگی و اضغغوراب تحصغغیلی
مغیگغردد .در
میشود بلکه موج افزایش عزت نیس خودکارآمدی و بهزیستی آنان 
دانشآموزان 

3
پژوهشی دیمر سوزانا و همکاران ( )2011دریافتند کغه ارائغه مداخلغه آمغوزش مثبغ در مدرسغه
گونهای که سو امید رضای از زندگی و ارزش خود در گرو
میتواند بهزیستی را افزایش دهد؛ به 

طغالعپسغند و همکغاران ( )1397در

مداخله بهطور قابل تغوجهی افغزایش یافتغه اسغ  .حکیمغی
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش مثب به طرز چشغممیری قغادر بغه افغزایش سغو
یافتههای پژوهش رسا رضایی و همکغاران
دانشآموزان اس  .
توانمندیهای شخصیتی 

بهزیستی و

میتواند
روانشناسی مثب گرا و بهطور ویژ آموزش شکوفایی 
میدهد که استیاد از 
( )1396نشان 
دانشآموزان دبیرستانی مغؤثر واقغع شغود .نتیجغه پغژوهش
در کاهش افسردگی اضوراب و استرس 
شاهسواری و اسماعیلی ( )1396بیانمر ایغن اسغ کغه مداخلغه شغکوفایی سغلیممن بغه افغزایش
شایستمی اجتماعی دختران مبتال به اختال اضوراب اجتماعی میانجامد .نصیری و فاضلیانمقد
داستانهغای قرآنغی در ارتقغای سغازگاری اجتمغاعی و بهزیسغتی
( )1395در پژوهشی دریافتند که 
دانشآموزان مؤثر اس .
روانشناختی 
با توجه به موال گیتهشد بیان این نکته الز اس که بسغیاری از رفتارهغا در زنغدگی فغردی و
میشود (همغان) و
میباشد و اغل با آنها نیز ارزیابی 
اجتماعی متأثر از آموزها و باورهای مذهبی 
1. Roth
2. Shoshani & Steinmetz
3. Susana, C.
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دانشآموزان باید تأمین بهزیستی
از آنجا که مأموری آموزش و پرورش افزونبر پیشرف تحصیلی 
دانشآموزان نیغز باشغد بغا مغرور پیشغینه پغژوهش
توانمندیهای 

و افزایش سو شکوفایی و دیمر
دانغشآمغوزان و آمغوزش

پژوهشهایی در زمینه شکوفایی و ارتباط آن بغا

میتوان دریاف که گرچه

ّ
کالس درس انجا گرفته اس ؛ اما پژوهشی یاف نشد که به تحلیغل کتابهغای درسغی از دیغدگا
هدیههای آسمان» پرداخته شد که هدف اصلی آنها پغرورش
مؤلیههای شکوفایی بهویژ در کتاب « 

کتغابهغای

کرام انسانی و زندگی بهتر در اجتماع اس ؛ ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تحلیل
مؤلیههای شکوفایی از دیدگا سلیممن انجا شد اس تغا
هدیههای آسمان دورۀ ابتدایی نسب به 

پرسشهای زیر پاسخ دهد:

به
مؤلیههای شغکوفایی توجغه شغد
کتابهای هدی ههای آسمان دور ابتدایی به 
 .1به چه میزان در 
اس ؟
کتغابهغای هدیغ ههغای آسغمان دور

مؤلیههای شغکوفایی در
 .2آیا تیاوت معناداری در توزیع 
ابتدایی وجود دارد؟
مؤلیغههغای شغکوفایی

کتابهای هدی ههای آسمان دور ابتدایی به چه میزان مخاطغ را بغا

.3
یسازد؟
درگیر م 
روششناسی پژوهش


هدیههای آسمان دور ابتدایی از دیدگا توجغه بغه
کتابهای درسی 

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی
مؤلیههای شکوفایی از روش موالعه اسنادی و تکنی تحلیل محتوا سود بغرد اسغ  .بغا توجغه بغه

هدیغههغای آسغمان

کتغابهغای

مؤلیههای شکوفایی در
هدف پژوهش یعنی بررسی میزان توجه به 
میتوانس شغاخ
یادشد بهعنوان محتوایی مدنظر قرار گرف که 
کتابهای 

دور ابتدایی

توجغه

به میهو شغکوفایی در دور ابتغدایی باشغد؛ ازایغنرو اسغناد مغورد تحلیغل ایغن پغژوهش محتغوای
هدیههای آسمان دور ابتدایی در سا تحصیلی  1399−1400اسغ  .همچنغین حجغم
کتابهای 

کتابهای مذکور مورد تحلیل
میباشد؛ به عبارت دیمر تما محتوای 
نمونه و جامعه آماری یکسان 
کتابهغای دور
نمونهگیری معووف به هدف از مجموعه 
و بررسی قرار گرفتند و با استیاد از روش 
مؤلیههای شکوفایی پرما براساس دیدگا سغلیممن ()2018
ابتدایی انتخاب شدند .در این پژوهش 
تعیین شد که شامل پنج مؤلیه «لذت از زندگی اشتیاق رواب مثب

معناداری و دستیابی» اس .

در این پژوهش هر پاراگراف از متن درس بهعنوان ی واحد تحلیل در نظر گرفتغه شغد .سغپس
عملیات محاسبه میزان پرداختن هری از واحدهای تحلیل به مؤلیههای شکوفایی انجغا گرفغ و
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واحدها در جدو نمونه واحد قرار گرفتغه و تعغداد واحغدهای مربغوط بغه هریغ از

هرکدا از این
مؤلیههای شکوفایی در مقابل آن نوشته شد .بهمنظور بررسی محتوای مذکور از روش و یلیا رومی

در پردازش واحدهای تحلیل و تعیین ضری درگیری مخاط

2

1

کتابها از لحاظ میزان توجه
با این 

مؤلیههای شکوفایی استیاد شد اس  .در این روش ضری درگیری از تقسیم مجمغوع فراوانغی
به 
مغیآیغد .به بغاور

واحدهای تحلیل مرتب بر مجموع فراوانی واحدهای تحلیل غیرمغرتب بهدسغ
و یلیغغغغغغا رومی کتابی مناس و به صورت فعا ارائه شد اس که شاخ

نشآموز با
درگیری دا 

محتوای آن بزرگتر از  0/4و کوچ تر از  1/5باشد؛ به عبارت دیمر هر کتابی کغغغه به صورت فعا
ارائه میشود باید حداقل  ٪30و حداکثر  ٪70موال و موضوعات علمی را ارائه دهد وگرنغغغغغغه
گونهای طراحی و
محتوای کتاب غیرفعغغا خواهد بود .در نتیجه محتوای برنام درسی میبایس به 
نشآموزان را نسب به یادگیری برانمیزد و زمینه اکتشاف و عمل فعاالنه آنان را
ارائه شود کغغغغغغغه دا 
فراهم سازد (رومی  .)1986همچنغین جهغ محاسغبه درصغدهای موجغود در جغدو مجمغوع
واحدهای تحلیل (واحدهای مرتب و غیرمرتب ) را  100درصد در نظر گرفتغه و درصغد هریغ از
مؤلیهها با استیاد از جدو تناس از مجموع واحدهای تحلیغل (100درصغد) محاسغبه شغد .در

مؤلیغههغای شغکوفایی

پژوهش حاضر برای بررسی تیاوت معناداری نیکویی برازش و نحو توزیع
پرما در محتوای مذکور از آزمون خی دو استیاد شد.
مؤلیههای شکوفایی پرما از دیدگا سلیممن همرا با فرمغی

بهمنظور اطمینان از روایی پژوهش
روانشناسی قرار داد شد تا نظرات خود را مبنی بغر
به صورت بلی و خیر در اختیار سه تن از اساتید 
یتوانند بهعنوان معیاری جه تشخی فعا یا غیرفعا بودن محتوای
مؤلیههای مذکور م 
اینکه آیا 
کتابهای مورد موالعه در زمینه شکوفایی در نظر گرفته شوند ارائه نماینغد و ضغری هولسغتی بغر

مبنای نظر کارشناسان  0/77محاسبه شد؛ همچنین بهمنظور تعیین پایایی پژوهشمران بغه صغورت
ً
هدیههایآسمان (جمعا  30مغورد)
تصادفی تعدادی از واحدهای تحلیل موجود در متن کتابهای 
مؤلیههای شکوفایی در ذیل مقوله مربوط قرار دادنغد.
را انتخاب و هرکدا را با توجه به ارتباطشان با 
سپس از همان اساتید دوبار درخواس شد تا نظرات خود را در مورد تخصی درس یا نادرس
و یژگی شکوفایی به واحدهای تحلیل منتخ مشخ کنند .درنهای ضری پایغایی هولسغتی بغر
مبنای نظر کارشناسان  0/74محاسبه شد که نشان از ثبات مولوب در تخصی
مرتب با شکوفایی بود.

واحدهای تحلیغل

1. Wiliyam romey
2. ISE
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یافتههای پژوهش


هدیههایآسمان دور ابتدایی نتایج بهدس آمد از
کتابهای 
پس از بررسی واحدهای تحلیل در 
یهای انجا شد در جدو به تیکی پایه تحصیلی آورد شد اسغ  .محتغوای هغر جغدو
بررس 
نشاندهند تعداد بندها (پاراگراف) اس که در هری از پنج مؤلیه شکوفایی پرمغا سغلیممن قغرار

گرفتهاند؛ همچنین در هر جدو تعداد کل واحدهای تحلیل مغرتب و غیرمغرتب موجغود در مغتن

تعداد کل واحدها نسب واحدهای مرتب به غیرمرتب (ضری درگیری= )ISEو درصد هری بغه
تیکی آورد شد و نتایج بهدس آمد از هر پایه تحصیلی و مجموع پنج پایه نیز آورد شد اس .
کتابهای هدی ههایآسمان دور ابتغدایی بغا
در این بخش یافت ههای حاصل از تحلیل محتوای 
یشوند .سؤا او پژوهش حاضر عبارت از این بود که «بغه چغه
توجه به سؤا های پژوهشی ارائه م 
مؤلیههای شکوفایی توجه شد اس ؟»
کتابهای هدی ههایآسمان دور ابتدایی به 
میزان در 
کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی

مؤلفههای شکوفایی پرما در متن

جدول  .1فراوانی
پایهها /

مؤلفهها


لذت از
زندگی

اشتیاق

روابط
مثبت

پایه دوم
درصد
پایه سوم
درصد
پایه چهارم
درصد
پایه پنجم
درصد
پایه ششم
درصد
مجموع
درصد

14
7/17
17
8/62
22
9/44
19
7/50
27
10/03
99
8/63

16
8/20
12
6/09
18
7/72
24
9/48
21
7/80
91
7/93

9
4/61
15
7/61
19
8/15
21
8/30
19
7/06
83
7/23

فراوانی
فراوانی واحدهای
فراوانی
معناداری دستیابی
واحدهای تحلیل
غیرمرتبط
واحدهای مرتبط

11
5/64
13
6/59
17
7/29
26
10/27
32
11/89
99
8/63

18
9/23
21
10/65
25
10/72
24
9/48
28
10/40
116
10/11

68
34/87
78
39/59
101
43/34
114
45/05
127
47/21
488
42/54

127
65/12
119
60/40
132
56/65
139
54/94
142
52/78
659
57/45

195
100
197
100
233
100
253
100
269
100
1147
100
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140

116
99

91

83

99

120
100
60

فراوانی

80
40
20
0

دستیابی

معناداری

روابط مثبت

اشتیاق

لذت از زندگی

مؤلفههای شکوفایی پرما
هدیههای آسمان دوره ابتدایی

کتابهای

مؤلفههای شکوفایی پرما در

نمودار  .1نیمرخ توزیع

پاسخگو یی به این سؤا درصد فراوانی محاسبه شغد .در نمغودار  1نیغز نیمغر توزیغع
بهمنظور 
کتابهای هدی ههایآسمان دور ابتدایی ترسیم شغد اسغ  .براسغاس
مؤلیههای شکوفایی پرما در 

یشود که از مجموع  195واحغد تحلیغل  68واحغد
داد های موجود در جدو شمار  1مشاهد م 
پرداختهاند .در این میغان

تحلیل در کتابهای هدی ههایآسمان پایه دو به مؤلیههای شکوفایی پرما
بیشترین سهم مربوط به مؤلیه دستیابی با  9/23درصد فراوانی و کمترین سهم مربوط به مؤلیههغای
رواب مثب با  4/61درصد فراوانی اس .
افزونبر این از مجموع  197واحد تحلیل  78واحد تحلیل در کتابهای هدی ههایآسمان پایه
پرداختهاند .در این میان بیشترین سهم مربوط به مؤلیه دستیابی بغا

سو به مؤلیههای شکوفایی پرما
 10/65درصد فراوانی و کمترین سهم مربوط به مؤلیه اشتیاق با  6/09درصد فراوانی اس .
همچنین از مجموع  233واحد تحلیل  101واحد تحلیل در کتابهای هدی ههایآسممان پایغه
پرداختهاند .در این میان مؤلیه بیشترین سغهم مربغوط بغه مؤلیغه

چهار به مؤلیههای شکوفایی پرما
دستیابی با  10/72درصد فراوانی و کمترین سهم مربوط به مؤلیه معناداری با  7/29درصد فراوانغی
اس .
افزونبر این از مجموع  253واحد تحلیل  114واحد تحلیل در کتابهای هدیم ههمایآسممان
پرداختهاند .در ایغن میغان بیشغترین سغهم مربغوط بغه مؤلیغه

پایه پنجم به مؤلیههای شکوفایی پرما
معناداری با  10/27درصد فراوانی و کمترین سهم مربوط به مؤلیه لذت از زندگی بغا  7/50درصغد
یباشد.
فراوانی م 
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از مجموع  269واحد تحلیل  127واحد تحلیل در کتابهای هدی ههایآسمان پایه ششغم بغه
پرداختهاند .در این میان بیشترین سهم مربوط به مؤلیه معناداری با 11/89

مؤلیههای شکوفایی پرما

درصد فراوانی و کمترین سهم مربوط به مؤلیه رواب مثب با  7/06درصد فراوانی اس .
یشود که از مجموع  1147واحد تحلیل  488واحد تحلیل در کتابهغای
همچنین مشاهد م 
پرداختهاند .در این میغان بیشغترین سغهم

هدی ههایآسمان دور ابتدایی به مؤلیههای شکوفایی پرما
مربوط به مؤلیه دستیابی با  10/11درصد فراوانی و کمترین سهم مربوط به مؤلیغه روابغ مثبغ بغا
یباشد.
 7/23درصد فراوانی م 
مؤلیغههغای

سوا دو پژوهش حاضر عبارت از این بود کغه «آیغا تیغاوت معنغاداری در توزیغع
کتابهای هدی ههایآسمان دور ابتدایی وجود دارد؟»
شکوفایی در 
جدول  .2بررسی وجود تفاوت معنادار بین مؤلفههای شکوفایی در کتابهای هدیههای آسمان دوره ابتدایی
مؤلفهها


فراوانی

درصد
فراوانی

)(O-E

لذت از زندگی

99

97/6

8/63

1 /4

اشتیاق

91

97/6

7/93

- 6 /6

روابط مثبت

83

97/6

7/23

-14/6

معناداری

99

97/6

8/63

1 /4

دستیابی

116

97/6

10/11

18/4

مجموع

488

488

42/54

-

مشاهده شده

مورد
انتظار

df

3

مقدار 𝟐𝒙

Chi-Square:
67.984a

سطح
معناداری

Sig: .000

پاسخگو یی به این سوا مجذور خی محاسبه شد؛ به این ترتیغ کغه نخسغ بغا ایغن

بهمنظور
یباشغد فراوانغی مغورد انتظغار از
مؤلیههای شکوفایی پرما در کل محتوا یکسان مغ 
فرض که توزیع 
مؤلیهها بهدس آمد .براساس داد های
مؤلیههای مشاهد شد در محتوا بر تعداد 
طریق تقسیم کل 
یباشغد
موجود در جدو شمار  2با توجه به اینکه مقدار  sigبهدس آمد از مقدار  0/05کمتر م 
مؤلیههای شکوفایی پرمغا در سغو  0/000تیغاوت
یشود و بین 
یتوان گی فرض صیر تأیید نم 
م
معناداری وجود دارد ( .)Chi-Square: 67.984a Sig: 0/000همچنین براساس فراوانغی مغورد
مؤلیغههغای

مؤلیه دستیابی بیش از حد انتظار
یشود که به 
انتظار بهدس آمد از تحلیل مشاهد م 
لذت از زندگی و معناداری نزدی به حد انتظار و مؤلیه اشتیاق و رواب مثب کمتر از حغد انتظغار
توجه شد اس .
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کتابهای هدی ههایآسممان دور ابتغدایی بغه
سؤا سو پژوهش حاضر عبارت از این بود که « 
یسازد؟»
مؤلیههای شکوفایی درگیر م 
چه میزان مخاط را با 
هدیههای آسمان دوره ابتدایی

جدول  .3فراوانی واحدهای مرتبط و غیرمرتبط با شکوفایی در کتابهای
پایهها


فراوانی واحدهای مرتبط

پایه دوم
پایه سوم
پایه چهارم
پایه پنجم
پایه ششم
مجموع

68
78
101
114
127
488

فراوانی واحدهای غیرمرتبط فراوانی واحدهای تحلیل ضر یب درگیری ()ISE

127
119
132
139
142
659

195
197
233
253
269
1147

0/53
0/65
0/76
0/82
0/89
0/74

کتابهغای هدیم ههمایآسممان دور ابتغدایی بغا شغمارش فراوانغی
در این بار تحلیل محتوای 
ؤلیههای مرتب و غیرمرتب با شکوفایی پرما انجا شد و ضری درگیری مخاط با محتغوای یغاد
م 
کتغابهغای مغذکور

شد محاسبه شد .با توجه به نتیجه حاصل از تعیین ضری درگیری مخاط با
هدیمههمایآسممان پایغه دو

دانشآموزان با کتاب
میبینیم که ضری درگیری 
در جدو شمار  3
سو چهار پنجم و ششم به ترتی  0/82 0/76 0/65 0/53و  0/89اس ؛ بنابراین بیشغتر از
پرداختغهانغد و ضغری درگیغری

مؤلیههغای شغکوفایی
کتابها به 
 30درصد واحدهای تحلیل این 
نشاندهنغدۀ توجغه
یتوان استنباط کرد که این میزان ضری درگیری 
عددی بزرگتر از  0/4اس و م 
مغیباشغد .همچنغین ضغری
مؤلیههای شغکوفایی 
هدیههای آسماندور ابتدایی به 
مولوب کتاب 
هدیههایآسمان دور ابتدایی به صورت کلغی  0/74اسغ ؛
دانشآموزان با محتوای کتاب 
درگیری 
مؤلیههای
هدیههایآسمان دور ابتدایی به 
بنابراین بیشتر از  30درصد واحدهای تحلیل کتابهای 
یتوان استنباط کرد کغه ایغن
پرداختهاند و ضری درگیری عددی بزرگتر از  0/4اس و م 

شکوفایی
مؤلیغههغای

هدیههایآسمان پایغه پغنجم بغه
نشاندهندۀ توجه مولوب کتاب 
میزان ضری درگیری 
میباشد و بار آموزشی محتوای یادشد در زمینه میزان توجه به مؤلیههای شغکوفایی پرمغا
شکوفایی 
به صورت مولوب و فعا اس .
نتیجهگیری

بحث و

جنبش روانشناسی مثب بهعنوان یکی از مهمترین تحوالت دانش روانشناسغی توجغه صغرف بغه
ترمیم بدترین چیزها را به سوی بهترین کییی ها در زندگی سوق داد اس  .به این منظور شکوفایی

156

اسالم و روانشناسی /س /15ش/29پاییز و زمستان 1400

یها باید در اولو ی قرار گیرد که در ایغن زمینغه مغد شغکوفایی پرمغا بغا ارائغه چغارچوبی
توانمند 
مشخ را را برای انجا پژوهش در این زمینه گشود اس  .سلیممن با چنین رو یکردی گا های
بلندی در جه ایجاد رضای از زندگی و کاستن مشکالت روانی برداشته اس و با ارائه المغو یی
جامع و کارآمد در تکمیل این شاخه از علم روانشناسی کوشید اس  .باتوجه به پیوند عمیق دین و
کتابهای هدیم ههمایآسممان دور ابتغدایی براسغاس
سالم روان هدف از پژوهش حاضر تحلیل 
مؤلیههای شکوفایی پرما بود که در پایان نتایج زیر بهدس آمد:

کتابهای هدی ههای آسمان
یشود که در 
براساس داد های موجود در جدو شمار  1مشاهد م 
دور ابتدایی بیشترین سهم مربوط به مؤلیه دستیابی با  10/11درصد فراوانی و کمترین سهم مربغوط
به مؤلیه رواب مثب با  7/23درصد فراوانی اس ؛ همچنین براساس داد هغای موجغود در جغدو
مؤلیههای شکوفایی پرما در سو 0/000
یشود و بین 
یتوان گی فرض صیر تأیید نم 
شمار  2م 
تیاوت معناداری وجود دارد .همچنین براساس فراوانی مورد انتظار بهدس آمد از تحلیل مشغاهد
مؤلیههای لذت از زندگی و معنغاداری نزدیغ بغه

مؤلیه دستیابی بیش از حد انتظار
یشود که به 
م
مؤلیه اشتیاق و رواب مثب کمتر از حد انتظار توجه شد اس .
حد انتظار و 
کتابهای مذکور در جدو شمار
با توجه به نتیجه حاصل از تعیین ضری درگیری مخاط با 
دانشآموزان با کتاب هدی ههایآسمان دور ابتدایی عددی بزرگتر از
یبینیم که ضری درگیری 
 3م
یتوان استنباط کرد که بیشتر از  30درصد واحغدهای تحلیغل کتابهغای هدیم ههمای
 0/4اس و م 
نشاندهندۀ توجه
پرداختهاند و این میزان ضری درگیری 

آسمان دور ابتدایی به مؤلیههای شکوفایی
یباشد و بار آموزشی محتغوای یادشغد در
مؤلیههای شکوفایی م 
مولوب کتاب هدی ههایآسمانبه 
مؤلیههای شکوفایی به صورت مولوب و فعا اس .
زمینه میزان توجه به 
کتغابهغای اصغلی در زمینغه

هدیههایآسمان دور ابتدایی بهعنوان یکی از
کتابهای 
بنابراین 
مغیباشغد کغه در زم 
ینغه
دانشآموزان با دین و مبانی آن در بون خود شامل موال مییغدی 
آشنایی 
پرداختن به مؤلیههای شکوفایی در نوع خغود قابغل توجغه اسغ  .آنچغه در پغژوهش حاضغر بغه آن
کتابهای هدی ههایآسمان دور ابتدایی بود که در پایغان
پرداخته شد اهمی و نقش شکوفایی در 
نشغاندهنغدۀ اهمیغ

مؤلیغههغای شغکوفایی

کتابهای مغذکور بغه
این نتیجه حاصل شد که توجه 
سالم روان و جایما واالی انسان و منزل او در بین دیمر موجودات عالم هستی اس .
از نظر راجرز هر ارگانیز تنها ی تمایل بنیادین دارد و آن میل شدید به شکوفایی بقا و ارتقغای
تجربه اس تا استعدادهای بالقو او مجا ظهور یابند و شرط خودشکوفایی فرد تسغهیل ارتبغاط بغا
اجتماعیشدن اس (راجرز  .)1951با توجه به نتایج حاصل از مؤلیه رواب مثب در

سایر افراد و

مؤلفههای شکوفایی
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یرود این مؤلیه مورد توجغه بیشغتری قغرار گیغرد
هدیههایآسمانی دور ابتدایی انتظار م 
کتابهای 

زیرا فراوانی مشاهد شد این مؤلیه  83و فراوانی مورد انتظار  97اس ؛ بنابراین اگر ایجاد رواب
کتابهای هدیههایآسمانی دور
اجتماعیشدن و سرانجا میل به خودشکوفایی از مقاصد 

مثب و
یباشد توجه به مصادیق بیشتر این مؤلیه ضرورت دارد.
ابتدایی م 
ً
لذتگرایی ی مکت فکری اس که معموال با افزایش به حداکثر رساندن لذت و کاهش و بغه

یشود (رایان و دسی  .)2001با چنین رو یکردی زندگی خوب زمانی
حداقل رساندن درد تداعی م 
اس که فرد هیجانهای مثب

شادی و موفقی را تجربه کند .کارهای خوب به نما خوش روانغی

چالشها را مدنظر قرار

اشار دارد و مهارت و دانش افراد برای مواجهه درس و سالم با فرص ها و
هدیههایآسمانی دور ابتدایی بیش از فراوانغی
کتابهای 
میدهد (نوریش  .)2015بر این اساس 

میآموزند.
مورد انتظار لذت از زندگی و احساس خوبداشتن را به کودکان ایران زمین 
در مورد مؤلیه معناداری در مد شغکوفایی بایغد گیغ کغه معنغا بهصغورت داشغتن هغدف در
زندگی ارتباط با چیزهایی فراتر از خود احساس ارزشمندی زنغدگی و داشغتن مقصغود در زنغدگی
هدیمههایآسممانی دور

کتغابهغای

تعریف شد (استیمر  )2012که خوشبختانه به این مؤلیه در
ابتدایی همردیف با مؤلیه لذت از زندگی پرداخته شد اس و فراوانی مشاهد شد در ایغن مؤلیغه
بیشتر از حد انتظار اس که با توجه به محوری مبانی سند تحغو و توجغه بغه خغدا و توجغه درس
میآید.
هدیههایآسمانی به پیامبران و ائمه اطهار و الموسازی آنان برای نوجوانان طبیعی بهنظر 

میتوانند هیجانغات مثبغ و
اشتیاق یا هیجانهای مثب یکی از پنج بعد مد پرما اس  .افراد 
منیغی را بغغه صغغورت همزمغغان تجربغغه کننغد و موالعغغات بسغغیاری از ارزش هیجانهغغای مثبغ در
میکنند (هوپرت  .)2009در این بعد فراوانغی مشغاهد شغد کمتغر از

پیامدهای زندگی حمای
هدیههایآسمانی به مؤلیه
فراوانی مورد انتظار اس و امید اینکه با بررسی و بازنمری برنامه درسی 
اشتیاق بیشتر توجه شود.
در مورد مؤلیه دستاورد یا پیشرف باید اذعان کرد که شکوفایی به نتایج شولی مثب میانجامد
هدیمههمای

کتغابهغای

میبخشد (باکر و اورلمنس  .)2011در
و خالقی و عملکرد فرد را بهبود 
آسمانی دور ابتدایی به مؤلیه پیشرف یا دستاورد توجه فراتر از حد انتظاری شد و بیشترین فراوانی
به این مؤلیه اختصاص یافته اس و این نشان از اهتما این برنامه درسی در جه رشد خالقی و
بهبود عملکرد دانشآموزان اس .
هدیههایآسمانی توجه خاصی به ضغرورت و اهمیغ
کتابهای 

میتوان نتیجه گرف
بنابراین 
داشته و این نکته را یادآور شغد انغد کغه بغا کالمغی
لذت از زندگی و رواب مثب با خالق و مخلوق 
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روشن و به دور از پیچیدگی و ابها تالشی در کاربرد میاهیمی ساد و نیز اثربخش جهغ رسغیدن
انسان به شکوفایی داشته باشند .آنچه در پژوهش حاضر به آن پرداخته شد تنها بخشی از محتغوای
یتوان بغا
آموزشی مدارس دربار بهداش روان و بهویژ شکوفایی به شمار میرود و در این راستا م 
نظریههای علمی دیمر صاح نظغران علغم روانشناسغی در ایغن

تبیین شناخ و مقایسه اصو و
منابع و سایر کتابهای دینی پرد دیمری از پیوند ناگسستنی دین و سالم روان را برای مخاطبغان
میدانند که از تمامی اسغاتید و همکغارانی

به نمایش گذاش  .در پایان پژوهشمران بر خود واج
که در انجا پژوهش حاضر همکاری کردند نهای تشکر و احترا خود را اعال دارند.
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